PLANNING
november-14 Beleidskader voor Straatverlichting

jan-15 Verlichtingsplan (Binnenstad)
mrt-15 Plan van Aanpak Integraal
Veiligheidsplan
feb-15 Kaderstellende notitie n.a.v.
discussie in commissie d.d. 21 mei
2014 over Rib (14R.00147) inzake
Factsheet regulering wietteelt
Nog in te plannen
Nog in te plannen

Nieuwe Marktverordening
Plan herinrichting Rijnstraat

Middelen

ja

jan-15 ? Duindam

Middelen
Middelen ja

jan-15
mrt-15

Duindam
Molkenboer

Middelen

feb-15

Molkenboer

Middelen
Middelen

ja

?
?

Duindam
Duindam

Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking
/ vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van
december 2014
jan-15
Toegezegd in commissie d.d. 19 november 2014 bij de
rondvraag
Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en
planning om te komen tot een factsheet

Aangekondigd in nota "De kloppende binnenstad"
Aangekondigd in nota "De kloppende binnenstad"

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
nummer
31

Onderwerp

Toezegging

Commissie Portefeuillehouder

18-09-13 Bespreking rib project achilles Portefeuillehouder Molkenboer zegt toe om bij het afsluiten van een nieuw Middelen
en project nuchter verstand
convenant de raad te informeren en een nieuwe actie (‘drugsbrief’) aan te
kondigen bij de raad.
18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm Het aspect van de regierol die bij de raad als het gaat om
Middelen
Werk
gemeenschappelijke regelingen in het algemeen, wordt meegenomen in
de reeds toegezegde notitie van het college over de visie op
gemeenschappelijke regelingen.
15-01-14 rv uitvoeringsplan integrale
De burgemeester zegt toe dat naar aanleiding van aanpassing van
Middelen
veiligheid 2014
landelijk beleid inzake coffeeshops (ingezetenencriterium), het
gemeentelijk beleid wordt aangepast.

Molkenboer

100

110

66

deadline Stand van zaken

Nog geen nieuwe actie door de politie gepland

Duindam

nov-14

In februari 12/2 besproken in de cie. Middelen .
Rib (14R. 00036) inzake notitie Verbonden
Partijen. Zie ook planning

Molkenboer

nov-14

In het najaar wordt de beleidsregel voor
coffeeshops aangepast. De Raad wordt uiterlijk in
november middels een RIB geinformeerd.

21-05-14 Rib (14R.00147) inzake
De burgemeester zegt een kaderstellende notitie toe die in de loop van de Middelen
Factsheet regulering wietteelt nieuwe bestuursperiode samen met de raad wordt opgesteld.

Molkenboer

feb-15

Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over
proces en planning om te komen tot een factsheet

18-06-14 Rondvraag STERK Woerden
inzake brief
voorwaarschuwing WK
18-06-14 Rv (14R.00134) inzake
Vaststelling Preventie en
Handhavingsplan Alcohol
2014 – 2017
08-10-14 Nota de Kloppende
Binnenstad

Naar aanleiding van de vragen van STERK Woerden zegt de wethouder Middelen
toe om de afspraken (n.a.v. horeca-overleg 2 juli) ter kennisname naar de
raad te zenden.
Burgemeester Molkenboer zegt toe dat een schema van de inzet van
Middelen
boa's gemaakt wordt en deze wordt toegezonden naar de raad. Tevens
speelt dit een rol bij de evaluatie.

Molkenboer

jan-15

De genoemde afspraken worden meegenomen in het
vast te stellen Horecabeleid, hetgeen in januari 2015
ter vaststelling wordt aangeboden.

Molkenboer

?

De raad worden de scenario’s voor de herinrichting Rijnstraat voorgelegd Middelen
alvorens het college een besluit neemt.

Duindam

?

139

15-10-14 Begrotingsbehandeling:
programma 1 Bestuur,
dienstverlening en veiligheid

De burgemeester zegt een raadsinformatiebrief toe over de U10 (stand
van zaken).

Molkenboer

dec-14

De RIB zal in december worden aangeboden.

146

16-10-14 Begrotingsbehandeling:
programma 5 Onderwijs en
Sport

Wethouder Stolk zegt toe de effecten van de harmonisatie van de tarieven Middelen
buitensport mee te nemen in de sportnota, die einde van dit jaar aan de
raad wordt aangeboden.

Stolk

jan-15

Het proces om te komen tot een sportbeleid is door
het college opgestart. Begin december is in dat kader
een sportcafe belegd om de doelgroep van beleid te
betrekken. Vervolgens zal medio januari 2015 de
Raad betrokken worden.

149

16-10-14 Begrotingsbehandeling:
programma 7 algemene
inkomsten / paragrafen

Wethouder Duindam zegt toe te komen met een rib omtrent de structurele Middelen
ontwikkelingen m.b.t. de afvalstoffenheffing in relatie tot de reserves.

Duindam

78

116

131

Middelen

Wordt meegenomen in herziening afvalbeleid die
wordt voorbereid o.b.v. de evaluatie van de pilot
'omgekeerd inzamelen' (zie volgnr. 58). Dit staat ook
in RIB 14R.00489 (wijzigingsvoorstellen
programmabegroting en toezeggingen n.a.v.
begrotingscommissie 15/16 okt)

MOTIES
VolgOorsprong
numme
r
Raad 26-06-2014
6.

Nummer/titel

Motie handhaving drank HUP actualiseren op gebied van vergunningen en aantal
en horecawet
controles.

Middelen

Molkenboer

?

8.

Motie proef
Verzoekt het college te komen met een social media
Whatsapp / strategie strategie.
social media

Middelen

Molkenboer

?

Raad 30-10-2014

Korte inhoud

Commissie Portefeuilleho
uder

deadline

Stand van zaken

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder

Algemene opmerkingen

Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij transitiearrangement
jeugdzorg

Koster

nog in te plannen
nog in te plannen
nog in te plannen

Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden
Doorlopen regionaal crisisplan
Planvorming Exercitieveld

Stolk
Molkenboer
Stolk

11-dec-14

Huurdebat + Woondebat

Schreurs

Toezegging wethouder Koster tijdens
behandeling transitiearrangement jeugdzorg
d.d. 6 november 2013.
Afgesproken tijdens inwerkprogramma.
Zie toezegging 32 cie middelen.
Afgesproken in commissie Ruimte dd 11
november 2014: voordat college besluit
neemt wordt raad geïnformeerd in
informatiebijeenkomst.
Afgesproken in commissie Ruimte dd 6-22014. Voorgesteld wordt dit te koppelen aan
het jaarlijkse woondebat, mede als input voor
de herziening van de woonvisie.

15-jan-15

Vervolgonderzoek Rembrandtlaan / Boerendijk (Grontmij)

Stolk

15-jan-15
15-jan-15
12-feb-15

Brainstormsessie interactie inwoner – lokale overheid
Speel-, sport en beweegbeleid
City Marketing 2015

Stolk
Stolk

12-feb-15
12-feb-15

Presentatie over de rol en functie van de wijkagent
Veiligheid en OR / zwerfvuil

Molkenboer
Raad

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
tweede kwartaal 2014

WERKBEZOEKEN

Vervolg op de informatiebijeenkomst van
13-02-2014. Wordt mogelijk januari?

City Marketing heeft zelf contact gezocht
en het plan van aanpak 2015 aangemeld
voor de informatiebijeenkomst van 12
februari
Contactpersoon: Jelmer Vierstra van
Progressief Woerden

nog in te plannen

Excursie gerenoveerde gebouwen

Schreurs

In de commissie Ruimte van 12-06-14 is
afgesproken zo mogelijk in september een
themabijeenkomst te beleggen en daarna een
excursie te organiseren naar gebouwen met
Woerdense ambitieniveau (Rabobank,
Rijkswaterstaat).

